
WNIOSKODAWCA:                                                             PODANIE O WPISANIE     
(imię i nazwisko, adres) nr telefonu………………..                            (UMIEJSCOWIENIE)   
……………………………………………………                  ZAGRANICZNEGO 
……………………………………………………                  AKTU URODZENIA

Ostatnie stałe miejsce zamieszkania w Polsce  
( podać, jeśli adres podany wyżej jest adresem zagranicznym)

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport)
nr ………………………………………………..

wydany przez…………………………………....

Krasnystaw, dnia………………………

KIEROWNIK
URZĘDU STANU 
CYWILNEGO
W KRASNYMSTAWIE

1. PROSZĘ  O  WPISANIE  DO  POLSKICH  KSIĄG  STANU  CYWILNEGO  AKTU

URODZENIA

sporządzonego za granicą w …………………………………………………………………….
(nazwa urzędu, miejscowość)

.......................................................... w roku ................, pod nr ………………………………,

na nazwisko i imię (imiona) ……………………………………………………………………,

data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………...…,

płeć………………………………………...

Załączam odpis aktu w języku .......................oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski.

Oświadczam, że przedmiotowy akt urodzenia nie został wcześniej zarejestrowany w

polskich Księgach Stanu Cywilnego .

2. PROSZĘ  O  DOSTOSOWANIE  PISOWNI  NAZWISKA,  IMIENIA  (oraz  miejsca

urodzenia rodziców, jeżeli dotyczy): 

DZIECKA …………………………………………na………………………………………….



MATKI …………………………………………… na………....................................................

OJCA ………………………………………………na…………………………………………

z uwagi na  niezastosowanie polskich znaków diakrytycznych, gdyż ……………………. akt

urodzenia sporządzony został według pisowni…………………………….

Jednocześnie wnioskuję/emy  o sporządzenie 1 odpisu zupełnego aktu urodzenia 

i przekazania go zgodnie z dyspozycją we wniosku o rejestrację aktu. Oświadczenie w nim

zawarte, co do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, dotyczy także podania 

o uzupełnienie i sprostowanie aktu urodzenia. Jako podstawę sprostowania aktu załączam:

…………………………………………………………………………………………………...

3. WSKAZUJĘ PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU:

……………………………………………………………………………………………….......
………………...............................................................................................................................
                                             ( imię, nazwisko, adres, telefon)

(Zgodnie  z  art.  40 § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  strona  zamieszkała  za granicą,  jeżeli  nie
ustanowiła zamieszkałego w kraju pełnomocnika do prowadzenia sprawy,  jest  obowiązana wskazać w kraju
pełnomocnika do doręczeń.)

opłata skarbowa:
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji    50 zł

Opłaty można dokonać:
- gotówką, w kasie Urzędu Gminy Krasnystaw,
- wpłata na konto Urzędu Gminy Krasnystaw nr 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 
(Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie).

…....................................................
          podpis wnioskodawcy

Do podania należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Data wpływu: ……………………….

Podpis pracownika: ………………….


